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Vážení čtenáři,

první číslo nového ročníku Zpravo-
daje jsme věnovali bezdomovectví, 
tedy problému, který se v  Praze stá-
vá stále aktuálnějším a  o  kterém slý-
cháme v  mrazivých lednových dnech 
více než jindy. Při výběru jednotli-
vých příspěvků jsme spolupracovali 
s  Arcidiecézní charitou Praha, která 
se o  lidi bez domova stará a  celou 
problematiku tedy velmi dobře zná. 
Pomohla nám zejména paní Jarmila 
Lomozová, které bychom na  tomto 
místě chtěli poděkovat. Lednové číslo 
má opět o  něco lepší grafickou po-
dobu. Budeme vděční za  vaše reakce 
a názory. Do nového roku vám přeje-
me vše dobré.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPA
 ...o tom, co je to domov

EDITORIAL

Milí přátelé,

téma lednového čísla Zpravodaje, 
kterým je život bez domova, nás vede 
k zamyšlení nad tím, co je to domov. 
Je zřejmé, že je tu jistá souvislost 
s domem. Hebrejské slovo pro „dům“ 
je stejné jako název druhého pís-
mene hebrejské abecedy – „bet“. Při 
překladu Bible do  národních jazyků 
je však velmi obtížné rozlišit, kdy je 
toto slovo užito pro pevnou stavbu 
a  kdy vyjadřuje spíše rodinu. Písme-
nem „bet“ hebrejština označuje také 
číslici „2“, což nás přivádí k tomu, že 
k  významu tohoto biblického výrazu 
patří také vztah, vzájemnost a  spole-
čenství.

Všichni známe Ježíšovu odpověď 
na otázku jednoho ze zákoníků, který 
ho chce následovat. Říká: „Lišky mají 
doupata a  ptáci hnízda, ale Syn člo-
věka nemá, kde by hlavu složil.“ (Mt 
8,20). Byl Pán Ježíš bezdomovcem? 
A  v  jakém smyslu? Z  Ježíšovy odpo-
vědi je jasné, že kdo ho chce násle-
dovat, nemůže setrvávat na  žádném 
místě. Domov bude potřeba hledat 
daleko více ve  společenství lidí, kte-
ří jsou s  Ježíšem. Vzpomeňme, jaký 
důraz klade na  přátelství, když říká 
svým učedníkům: „Vy jste moji přá-
telé.“

Zdá se mi, že tím nejpodstatnějším 
problémem bezdomovců není to, že 
by neměli kde být, že je jim zima a že 
trpí hladem. Problém je v  tom, že 
nemají kam jít, lépe řečeno ke komu 
jít. Příčinou bezdomovectví je ztros-
kotání rodiny a  absence přátel, tedy 
těch vazeb, které tvoří domov jako 
místo důvěry, vzájemnosti a  blízkos-

ti. Bezdomovectví je především ztrá-
ta identity a bezbřehá osamělost.

Charitativní opatření či sociální po-
litika státu mají člověku v  této situ-
aci pomoci, tušíme ale, že z  onoho 
bludného kruhu lidského vykořeně-
ní, atomizace společnosti a  rozpa-
du rodiny nelze vystoupit bez víry, 
bez víry v  Boží království, které je 
tím pravým domovem. Charita není 
pouze sociální práce, je radostnou 
zvěstí o  tom, že někdo má o  mě zá-
jem, že je ke  komu jít. Biblická heb-
rejština, která nezná slovo „kostel“, 
mluví o  „domě Božím“. To nám při-
pomíná, že Bůh není do sebe uzavře-
ný samotář, ale žije v  tajemství Otce, 
Syna a Ducha svatého.

 

kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup
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M yšlenka šíření předvánočního pokoje 
a  míru vznikla v  Rakousku, odkud se 

rozšířila do  pětadvaceti zemí světa. Tak byla 
založena novodobá vánoční tradice, která le-
tos slaví své dvacáté třetí výročí. Úplně popr-
vé plamínek přicestoval v  roce 1986 letadlem 
do  Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a  televize na  pomoc po-
stiženým dětem. K  nám se Betlémské světlo 
dostalo po pádu komunistické vlády a v  rukou 
exilových skautů putovalo v  prosinci 1989 až 
pod sochu sv. Václava v Praze.

Organizace se chopil 
Junák – svaz skautů a skautek

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Velvyslanectví státu Izrael a Arcibiskupství 
pražské pořádají výstavu fotografií zachy-
cujících letošní návštěvu papeže Františka 
ve Svaté zemi. Soubor 30 fotografií vyni-
kajících izraelských fotografů bude v Týn-
ském chrámu k vidění až do konce února 
roku 2015 denně (kromě pondělí) v otví-
racím čase. Poté se přesune do  chrámu 
sv. Mikuláše na  Malé Straně. Fotografie 
zachycují jednotlivé okamžiky letošní 
krátké, ale velmi intenzivní cesty papeže 
Františka do míst, kde se narodil, žil a byl 
ukřižován Ježíš Kristus.

MODLITBA 
PODLE  
SV. TEREZIE

D ne 5. ledna od   
18.00 jste zváni  

do  kostela sv. Bene-
dikta, Hradčanské 
nám., Praha 1 na dal-
ší setkání o  modlitbě. 
Přednáší P.  David Pe-
routka OCD.

VÁNOČNÍ OBĚD 
PRO CHUDÉ

J ako již tradičně se 25. pro- 
since 2014 konal v  Arci-

biskupském paláci vánoční 
oběd pro chudé, bezdo-
movce, uprchlíky a  osamě-
lé. Jeho přípravy se ujala 
už pošestnácté Komunita 
Sant´Egidio, která se v desít-
kách zemí světa stará nejen 
o chudé a osamělé lidi.

VÝSTAVA
 „PAPEŽ FRANTIŠEK VE SVATÉ ZEMI“

Foto: Richard Horák
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Dejvický kurz Alfa je mimořádně 
určen třem cílovým skupinám zá-
jemců. Každý se sám při přihlašo-
vání svobodně rozhodne, do kte-
ré si přeje být zařazen:

 A  
  o křesťanství nevím téměř 
nic, chci se s ním nezávazně 
seznámit;

 B  
 chci se dozvědět víc, některé 
otázky si ujasnit, případně 
najít společenství;

 C  
  jsem křesťan, zvažuji uspo-
řádání kurzu ve farnosti, ale 
nemám zkušenost.

Během několika večerů budou 
účastníci v  uvolněné atmosféře 
diskutovat o  stěžejních bodech 
křesťanského pohledu na  smy-
sl života a  hledat svou duchov-
ní cestu. Kurz se koná v  Pasto-
račním středisku v  Dejvicích, 
Kolejní 4, každý čtvrtek od  29. 
ledna do  23. dubna 2015, vždy 
od 19.00 do 21.15 hodin. Součás-
tí je i  celodenní sobotní setkání  
14. března 2015. Kurz je bezplatný, 
dobrovolný příspěvek na večeře je 
vítán. Odborným garantem kurzu 
je P. Pavel Semela.

Přihlásit se lze telefonicky 
na 603301428 nebo e-mailem 
na marie.svatosova @ seznam.cz
Uzávěrka přihlášek : 
skupiny C je 15. ledna 2015 
skupin A a B 27. ledna 2015

SETKÁNÍ  
ŘEHOLNÍKŮ

V den svátku Uvedení Páně 
do  chrámu, 2. února jsou 
zvány všechny řeholnice, 
řeholníci a  zasvěcené oso-
by ke  společnému slave-
ní. Mše sv. bude zahájena 
v  10.00 v  kostele Všech 
svatých na Pražském hradě 
a  po  obřadu žehnání svící 
bude pokračovat v  kated-
rále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha.

DVA NOSITELÉ  
TEMPLETONOVY 
CENY 

Teolog Tomáš Halík 
a  filosof Charles Tay-
lor promluvili na půdě 
Univerzity Karlovy bě-
hem slavnostního se-
tkání 8. prosince 2014.

KURZY ALFA

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
V týdnu od 18. do 25.ledna jsme všichni zváni ke společným modlitbám za jed-
notu křesťanů. 
 „aby všichni byli jedno... aby svět uvěřil“ (Jan 17,21).

Foto: Tomáš Kutil

Foto: Richard Horák

iFORUM
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 Jak jste se dostala na ulici?
Pocházím z  Moravy a  do  Prahy jsem se 
před léty stěhovala s  přítelem za  prací. 
Bohužel jsme po  nějaké době o  zaměst-
nání přišli a  tím i  o  příjmy a  bydlení. 
Snažili jsme se to řešit, ale skončili jsme 
na ulici. Ze začátku jsme to brali jako leg-
raci, měli jsme stan a bylo to jako kempo-
vání v létě. Sbírali jsme papír, železo, vše, 
co se dalo zpeněžit, abychom měli co jíst.

 Byla jste smířená se svou situací?
Bylo mi 27 let a bezcílně jsem se potlou-
kala po městě. Potom jsem zjistila, že če-
kám dítě. Po porodu jsem neměla kam jít, 
ale nechtěla jsem se Davídka v  žádném 
případě vzdát. Můj přítel nám pomoci 
neuměl, naštěstí jsem mohla být v  koje-
neckém ústavu v Krči.

 Co bylo dál?
Po  čtyřech měsících jsem se stěhovala 
do  Azylového domu Gloria a  po  roce 
jsem odešla bydlet na  ubytovnu. Tam 
to ale nešlo, byly tam strašné podmín-
ky. Když mi vedoucí Azylového domu 
Gloria nabídla možnost využít Azylový 
dům pro matky s dětmi v Kralupech nad 
Vltavou, s radostí jsem to přijala. Žilo se 
mi tam dobře, měla jsem vše, co jsem po-
třebovala, a  hlavně mi vždy ochotně po-
mohli a poradili, jak s dítětem.

 Co vám třeba poradili?
Když například malého oblékám, tak 
na něj mluvím, aby neměl strach, protože 

NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA 
Paní Tereza žila od letošního července do nedávna v Azylovém domě pro matky s dětmi 
v Kralupech nad Vltavou. Dnes bydlí v sociálním bytě Arcidiecézní charity. Za sebou má 
nejen zkušenost života na ulici, ale i mnohem horší zážitky.

byl vždycky vystrašený. Teď mu vysvět-
lím, co s ním dělám, že ho obléknu a pů-
jdu s  ním ven. Říkají tomu posilování 
rodičovských kompetencí. Hodně mi to 
dalo, ujistilo mě to, že nejsem tak strašná 
máma.

 Jaké bylo Vaše vlastní dětství? 
Otřesné! Můj nevlastní otec mě dlouho 
týral, jednoho dne mě znásilnil a  pobo-
dal a  celou noc mě nechal ležet v  krvi. 
Jeho zavřeli a  já jsem byla dlouho v  ne-
mocnici, měla jsem zlomené žebro. Když 
mě otčím bodl, tak těsně minul srdce. 
Bratrovi, kterého měla matka s otčímem, 
byly tři měsíce. Matka se tehdy nervově 
zhroutila. Bratra jsem čím dál víc nesná-
šela a matku jsem neposlouchala.

 Jaký spolu máte vztah dnes?
S matkou i bratrem jsme si to vyříkali, ale 
bratr je rok a  půl nezvěstný. Když jsem 
to šla oznámit na policii, odmítli to řešit.

 Nedávno jste se stěhovala do nové-
ho sociálního bytu…
Na nic jiného bych neměla peníze. Přítel 
má invalidní důchod, má nemocné srd-

ce a  Marfanův syndrom, momentálně je 
v nemocnici. Když mi paní Fránová (so-
ciální pracovnice Arcidiecézní charity) 
nabízela možnost jít bydlet do sociálního 
bytu, tak jsem nevěřila, že to vyjde. Znělo 
to až příliš krásně. Ale vyšlo to a  já jsem 
šťastná, že s Davídkem už na Vánoce bu-
deme ve „svém“.

 Co vidíte, když se ohlédnete do mi-
nulosti?
Je to jako špatný sen, noční můra. Jsem 
šťastná za to, že jsem nyní tam, kde jsem. 
Jsem ráda, že můžu být s Davídkem a že 
se nám jeho otec snaží pomoci, i když je 
nyní vážně nemocný.

 Jak to vidíte do budoucna?
Těším se, že budu konečně žít jako nor-
mální člověk. Moc si přeju, aby byl můj 
syn zdravý a  šťastný, a  udělám pro to 
všechno. Těším se, že jednou budu mít 
práci, že zaplatím své dluhy. Je mi jasné, 
že to nepůjde tak rychle, ale stejně dou-
fám, že pro sebe a  pro Davídka najdu 
naše místo na slunci. Jsem vděčná všem, 
kteří mi pomohli.     

Tereza Formánková, Jana Fránová

Ilustrační foto: Aleš Masner

Ilustrační foto: Aleš Masner
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POČET BEZDOMOVCŮ 
 V PRAZE STOUPÁ 
Praha je moderní evropské město a má pro své obyvatele mnoho 
předností, zároveň se však musí potýkat i s řadou problémů, které 
k dnešní době bohužel patří. Jedním z nich je i bezdomovectví.

P odle Českého statistického úřadu, 
který se v  roce 2011 jako první po-
kusil o  sečtení lidí bez domova, jich 

žije v  Česku skoro 11 500, v  hlavním městě 
potom necelých 1 300. Dotazníky ČSÚ však 
vyplňovali pouze lidé využívající některou 
ze sociálních služeb, jako jsou azylové domy, 
noclehárny nebo denní centra. Proto údaj 
vypovídá pouze o tzv. „skrytých“ bezdomov-
cích, tedy takových, které běžný obyvatel 
města nepotká. Reálný počet tak může být 
mnohem větší. Vládní koncepce pro práci 
s bezdomovci mluví celorepublikově až o tři-
ceti tisících a dalších stech tisících, kteří jsou 
bezdomovectvím bezprostředně ohroženi.

Počet bezdomovců každým rokem stoupá, 
zejména v hlavním městě. Do Prahy totiž při-
jíždí mnoho lidí z  nejchudších oblastí země, 
jako jsou Ústecký nebo Moravskoslezský 
kraj. Hledají tu práci, a pokud jsou neúspěšní, 
stávají se postupem času klienty sociálních 
služeb. Výjimkou není ani cestování přímo 
za sociální službou, protože v některých kra-
jích kapacita tamních středisek nestačí.

Bezdomovci jsou mnohdy také mladí lidé 
opouštějící ústavní zařízení. Pro mladé do 26 
let sice existují tzv. domy na půl cesty, mnoho 
z nich však po odchodu z ústavní péče touží 
po svobodě, a  tak do nich nenastoupí. Podle 

průzkumů některých neziskových orga-
nizací poslední dobou přibývá také např. 
matek samoživitelek nebo seniorů, kteří 
nezvládají financovat své dosavadní byd-
lení a  ocitají se tak v  azylových domech. 
Ty ale prozatím svou kapacitou nestačí.

S těmito úkoly se v rámci koncepce o bez-
domovectví pokouší vypořádat Magistrát 
hlavního města Prahy. Ve  shodě s  vládní 
koncepcí označuje jako hlavní problémy 
nedostatečnou prevenci bezdomovectví 
a  nevyjasněný pojem sociálního bydle-
ní. V současné době se totiž těmto lidem 
věnuje pozornost až v  případě, kdy byd-
lení ztratí a  začnou využívat některých 
na  sebe navazujících sociálních služeb – 
nízkoprahových denních center, noclehá-
ren nebo azylových domů. Některé v Pra-
ze např. provozuje Arcidiecézní charita.  
Jenže nájemní bydlení je pro ně většinou 
finančně nedostupné, nebo jsou majiteli 
bytů jako nespolehlivá skupina odmítá-
ni. Tak se stěhují na  komerční ubytovny, 
které z  jejich nešťastné situace profitují. 
Poskytují bydlení nízké kvality za  vysoké 
ceny. Je jen otázkou času, kdy se tito lidé 
dostanou z ubytovny zpět na ulici, v  lep-
ším případě rovnou na noclehárnu, a oci-
tají se tak v bludném kruhu.                                  

Aleš Hradečný

Pomoc v zimním období

Arcidiecézní charita Praha  
v  období od  1. prosince 
do  31. března rozšiřuje čin-
nost nízkoprahového den-
ního centra na  celotýdenní 
dvanáctihodinový provoz 
(lidé bez domova budou mít 
k  dispozici stravu, hygienu, 
ošacení a možnost strávit čas 
v  teple; a  samozřejmě pora-
denství zaměřené zejména 
na zabezpečení noclehu v za-
řízeních, která budou v rámci 
zimních opatření otevřena)

Ve spolupráci se všemi další-
mi poskytovateli sociálních 
služeb lidem bez domova si 
bude Charita pomocí Cent-
rálního dispečinku s nonstop 
provozem vyměňovat infor-
mace o  volných kapacitách 
nocleháren a  dalších služeb 
pro osoby bez přístřeší.  

V případě naplnění všech 
ubytovacích kapacit otevře 
Arcidiecézní charita Praha 
ve spolupráci s  Magistrátem  
hl. m. Prahy novou noclehárnu. 

Zimní opatření se dotknou 
také terénní služby, která 
bude vyhledávat ohrožené 
osoby a  nabízet zprostřed-
kování noclehu v  zařízeních 
zapojených do opatření.

Ilustrační foto: Aleš Masner
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DOMOV, TO PRO MNE BYLA MAMINKA
Rozhovor s bývalým bezdomovcem panem Jiřím (60 let) nebyl radostný. Vzpomínky na to, 
kdy musel opustit svůj byt a skončil na ulici, mu vháněly slzy do očí. Dnes bydlí v budově  
bývalé fary v Počaplech, kterou vlastní Farní charita Beroun. A myslí na budoucnost.

POČET BEZDOMOVCŮ 
 V PRAZE STOUPÁ 

Foto: Archiv Farní charity Beroun 

 Za  jakých okolností jste pane Jiří 
ztratil bydlení?
Když mi zemřela maminka, která měla 
byt v  pronájmu od  svého bývalého za-
městnavatele. Musel jsem se vystěhovat 
a  skončil jsem na  ulici. Nedali mi ani 
šanci, abych si nejdřív sehnal nějaké 
jiné bydlení. Byl jsem opuštěný, připa-
dal jsem si jako zvíře.

 Co jste dělal, sháněl jste si něco?
Týden jsem nocoval venku. Potom jsem 
si vyřídil nástup do  Azylového domu 
sv. Jakuba v  Berouně. Lidé, které jsem 
nikdy neviděl, se tam ke  mně chovali 
vstřícně a slušně.

 Co jste cítil, když jste byl na ulici? 
Co pro vás bylo největší hodnotou? 
Jsem přesvědčený, že žebříček hodnot 
se mi nezměnil, jen jsem si začal víc vá-
žit života. I když jsem byl na ulici jenom 
týden, nejvíce pro mne znamenali lidé, 
kteří se ke mně neotočili zády.

 Jak jste trávil svůj čas? Kde jste 
sháněl jídlo?
I když jsem byl na ulici, nepřestal jsem 

chodit do práce. Jenže jsem neměl dost 
peněz. Spal jsem na  nádraží, kam mi 
lidé nosili nejen jídlo, ale i dobré slovo.

 Dnes bydlíte v  zařízení Farní cha-
rity Beroun. Myslíte na budoucnost?
Nedávno jsem si požádal o  důchod, 
na který již mám nárok. Budu dál pra-
covat, ale vzhledem ke  svému zdravot-
nímu stavu jen na  poloviční úvazek. 
Takže – pracující důchodce. Důchod, to 
je pro mě jistota.

 Co je pro vás domov?
Domov, to pro mne byla maminka. 
I  když jsem dnes na  faře v  Počaplech 
a  mám kde bydlet, domov už nebudu 
mít nikdy.

 Jste věřící? Změnil se nějak váš po-
hled na tyto věci?
Jsem i  nejsem věřící, to se těžko vy-
světluje. Když jsem přišel o  bydlení, 
tak jsem se k  Bohu upínal, prosil ho 
o pomoc a víra mi pomohla. Věřím, že 
všechno špatné je pro něco dobré.

Jana Kočišová, ap

Azylový dům sv. Jakuba

Pro pana Jiřího se Azylový 
dům sv. Jakuba v Berouně stal 
záchytným bodem. Budova 
ve  starší zástavbě rodinných 
domů na  okraji města nabí-
zí dospělým mužům celkem 
sedmnáct lůžek již dvanáct 
let. Šest lůžek z  toho připadá 
na  noclehárnu pro jednorá-
zovou podporu. Pan Jiří pro-
šel tzv. sociální rehabilitací, 
pravidelným tréninkovým 
zaměstnáním a  poté se stal 
jedním z  prvních obyvatelů 
podpůrného bydlení v  léta 
opuštěné, dnes částečně 
zrekonstruované faře v  Po-
čaplech. Pobyt v  azylových 
domech je dle zákona časo-
vě omezen, dům v Počaplech 
představuje návaznou po-
moc, kde pan Jiří může zůstat 
až dva roky, než se mu podaří 
postavit se na vlastní nohy.

Ilustrační foto: Aleš Masner
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CHARITA POMÁHÁ 
U NÁS I V ZAHRANIČÍ 

R ozsáhlou síť sociálních a  zdravotních služeb 
v pražské arcidiecézi rozvíjí Arcidiecézní chari-
ta Praha spolu se čtyřmi desítkami farních cha-

rit. Pomáhají nejen lidem bez domova, kteří se ocitají 
na okraji společnosti, ale také seniorům, lidem se zdra-
votním postižením či cizincům žijícím v České republice. 

Pomoc směřuje také do  rozvojových zemí, konkrétně 
do Indie, Ugandy, Zambie a Konžské demokratické repub-
liky. Charita dále působí v Bělorusku. Každý rok se pomoc 
dostane k desetitisícům potřebných. Nejznámější jsou pro-
gramy Adopce na dálku® a Česká nemocnice v Ugandě, kte-
ré pomáhají díky podpoře českých dárců. 

Arcidiecézní charita Praha je spolu s farními charitami 
součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové 
sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech 
zemích světa, a je tak jednou z největších celosvětových 
sítí usilujících o  odstranění chudoby a  nastolení spra-
vedlivější společnosti. Prezident Caritas Internationa-
lis kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga uvádí: 
„Charita je organizované vyjádření toho, že posláním 
církve je vydávat svědectví o  přítomnosti Boží lásky 
mezi námi, lásky ke všem lidem, zvláště k těm posled-
ním, ,bezvýznamným‘, chudým.“ Toto svědectví chce 
prostřednictvím své pomoci potřebným vydávat i Arci-
diecézní charita Praha.

ČESKÁ NEMOCNICE V UGANDĚ
Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě založila a díky tisícům českých dárců  
provozuje od roku 2007 Arcidiecézní charita Praha.

N emocnice leží v městečku Buikwe, kam vede jen prašná cesta. 
Dříve sem do místní ambulance dojížděl lékař nanejvýš jed-
nou týdně. Lidé umírali na banální nemoci. „Česká nemoc-

nice je pro náš kraj požehnáním,“ říká vrchní sestra Rhona Nsamba.

Dnes stojí v Buikwe díky pražské Charitě jedna z nejlepších vesnických 
nemocnic v celé zemi. Ročně ošetří 25 tisíc pacientů a je tak největším 
českým zdravotnickým projektem v zahraničí. Stočlenný tým pracovní-
ků vede řeholní sestra Laura Surmanová ze Slovenska. 

Na  podporu nemocnice vznikl program Sponzorství nemocniční-
ho lůžka. Dárci v  něm sponzorují provoz jednotlivých lůžek. Napří-
klad 500 korun zaplatí lůžko v  porodnici na  týden. Dalším způso-
bem, jak pomoci, je přispět do kasičky tříkrálovým koledníkům. Část 
z  výtěžku sbírky totiž tradičně podpoří i  chod nemocnice v  Buikwe.  
Více na www.nemocniceuganda.cz 

                         Jarmila Lomozová
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V OTÁZCE SOCIÁLNÍHO 
BYDLENÍ UDÁVÁME SMĚR

V   souvislosti s  rozsáhlou privatizací bytů, k  níž došlo po  roce 
1989, se bydlení nejen v Praze stalo pro mnoho lidí cenově ne-
dostupné. Této dnes stále více aktuální otázce se věnuje komise 

Ministerstva práce a  sociálních věcí, která má za  úkol připravit zákon 
o  tzv. sociálním bydlení. Členy komise jsou také zástupci Charity, kteří 
mají s  touto problematikou bohaté zkušenosti. Vláda a  odborná veřej-
nost se však dosud na definici sociálního bydlení neshodly. 
Pokud stát zajistí smysluplná pravidla, je církev připravena investovat z fi-
nanční náhrady za nevydaný majetek stovky milionů ročně do sociálního 
bydlení. Arcidiecézní charita Praha už v květnu poskytla šesti potřebným 
rodinám sociální bydlení v Praze-Třeboradicích. Je tak první, kdo přichá-
zí s konkrétním projektem a vlastním vymezením toho, jak může sociální 
bydlení fungovat v praxi. Nikoli ubytovny, nýbrž plnohodnotné nájemní 
smlouvy.                                                        Jaroslav Němec

A nand pochází z  indického Hona-
varu. V  šesti letech přišel o  otce. 
Tíha péče o  něj a  jeho dvě sestry 

tehdy zůstala na  bedrech maminky. Jako 
nekvalifikovaná dělnice neměla velké pří-
jmy, proto děti nemohly chodit do  ško-
ly. Čekal je stejný osud jako jejich rodiče 
– námezdní práce na  poli či na  stavbách. 
Díky programu Adopce na dálku® a dobré 
vůli českých dárců Anand před třemi lety 
úspěšně absolvoval vyšší školu technické-
ho zaměření. Dnes pracuje jako operátor 
na  servisním oddělení v  zahraniční spo-
lečnosti, stará se o  rodinu a  na  své české 
dárce často vděčně vzpomíná.

ADOPCE NA DÁLKU®

Foto: Anand jako dítě a Anand dnes

Program Adopce na  dálku® založila Arci-
diecézní charita Praha v  roce 1993. Od  té 
doby pomohla díky dárcům z  celé České 
republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům 
nejchudších dětí z rozvojových zemí. Pod-
pora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje 
financování nákladů – školné na  základ-
ních, středních či vyšších školách, školní po-
můcky, školní uniforma, v případě potřeby 
pobyt na internátu, doučování, mimoškol-
ní aktivity a další výdaje spojené se vzdělá-
váním, dále také zdravotní péči. Nedílnou 
součástí programu je i  podpora komunit, 
které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání 
potřebných dětí významnou roli.

Jarmila Lomozová

Příběh s dobrým koncem můžete pomoc vytvořit i vy. Kontaktujte Arcidiecézní charitu Praha na e-mailové adrese 
pomocdozahranici@praha.charita.cz, telefonním čísle 224 246 519 nebo na webových stránkách www.adopcenadalku.cz. 

Jak můžete podpořit  práci   
Arcidiecézní  charity Praha

ß  modlitbou za  pracovníky a  lidi, kterým 
Charita pomáhá; každý první pátek 
v měsíci od 18 hodin se koná mše svatá 
za Charitu v kostele sv. Václava v Praze-
-Vršovicích 

ß  finančním darem podpoříte provoz 
vybrané služby nebo projekt v  za-
hraničí; více informací najdete na   
www.praha.charita.cz nebo na e-mailu

       praha@praha.charita.cz

ß  dobrovolnou prací – Farní charita Praha 8-  
-Kobylisy provozuje dobrovolnické cen-
trum na  podporu práce Charity; více 
informací o tom, jak můžete konkrétně 
pomoci, získáte na e-mailu

      dobrovolnictvi@praha.charita.cz

ß    ve Tříkrálové sbírce vybírají malí i velcí ko-
ledníci do  zapečetěných pokladniček 
dary na podporu charitního díla

 
ß  šířením informací o činnosti Arcidiecézní 

charity – o  novinkách můžete být pra-
videlně informováni v  měsíčníku, který 
Arcidiecézní charita Praha vydává; při-
hlásit se k odběru můžete na

       www.praha.charita.cz/onas/bulletin
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Pokud budete mít někdy možnost, 
všimněte si, co dělají před čtením 
evangelia neslyšící. Znamenají se 

křížem na čele a na srdci tak jako ostatní, 
ale místo na ústech si dělají křížek na dla-
ních. Je to proto, že evangelium hlásají 
rukama. Jednomu z  mých přátel se to 
velmi líbilo, a přestože není neslyšící, roz-
hodl se, že si začne dělat kříž i na dlaních. 
Evangelium máme přece hlásat slovem 
i skutky.
Boží pohled se „s velkou láskou a vřelostí 
upírá ke  všemu lidu“, říká papež Franti-
šek v  exhortaci „Radost evangelia“. Ti, 
kteří zakusili sílu Boží lásky, jsou voláni 
k  tomu, aby se stali jejími prostředníky 
i  pro druhé. To je ale možné jen tehdy, 
pokud lidem zůstáváme nablízku. Jako 
křesťané bychom se neměli soustředit 
jen na  své sebeposvěcování. V  exhortaci 
čteme: „Někdy cítíme pokušení být křes-
ťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti 
od  Pánových ran. Avšak Ježíš chce, aby-

HLÁSAT EVANGELIUM RUKAMA

Jak se zachováme, když na  ulici po-
tkáme bezdomovce? Máme dost in-
formací k  tomu, abychom v  takové 

situaci dokázali nabídnout pomoc? Není 
v možnostech běžného občana poskytnout 
člověku žijícímu na ulici takovou pomoc, 
která by ho nasměrovala k  trvalé změně 

UHNOUT POHLEDEM, NEBO NABÍDNOUT POMOC?
jeho života. K  tomu je zpravidla potřeba 
systematická, profesionální a dlouhodobá 
podpora. A samozřejmě zájem a vůle toho, 
kdo má změnou projít. Co tedy můžeme 
pro takového člověka udělat? Především 
mu dát informaci, kam se může pro od-
bornou pomoc obrátit.

PORADNA PRO LIDI V TÍSNI

Na  pomoc lidem bez přístřeší se spe-
cializují centra sociálních služeb, která 
obvykle zahrnují nízkoprahové denní 
centrum, noclehárny, azylový dům a so-
ciální poradenství. Jedním z  největších 
center v Praze je Azylový dům sv. Tere-
zie, který provozuje Arcidiecézní charita 
Praha v Pernerově ulici v Karlíně.
Denní centrum je otevřeno každý 
všední den od  10.00 do  16.00 hodin, 
od  prosince do  konce března pak fun-
guje 12 hodin denně, sedm dní v týdnu. 
Noclehárna přijímá lidi k  přenocování 
od  18.00 hodin, ale člověk bez domo-

va může zaklepat na  její dveře i  později 
v noci. Za přespání zaplatí 30 korun. 
Kdokoli, kdo se nachází v nouzi, se může 
obrátit na  Poradnu pro lidi v  tísni, kte-
rá sídlí v  tomtéž objektu. Oficiální pro-
vozní doba Poradny je v úterý a ve stře-
du od  10.00 do  12.00 hodin a  od  13.00 
do  16.00 hodin. Ale základní sociální 
poradenství člověk získá v  karlínském 
centru prakticky kdykoli.
Na  telefonním čísle 222  313  739 či na 
e-mailu poradna@praha.charita.cz je 
možné získat konkrétní informace. 

Jarmila Lomozová

chom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla 
druhých. Očekává, že přestaneme hledat 
osobní či společné úkryty, které nám 
umožní zachovávat si odstup od lidského 
dramatu, a odhodláme se opravdu vstou-
pit do  kontaktu s  konkrétní existencí 
druhých a zakusíme moc něhy.“

Azylový dům sv. Terezie  
v Pernerově ul. 20 v pražském 
 Karlíně přijímá od veřejnosti  

vyprané oblečení..

SBÍRKA OBLEČENÍ

Jsme pozváni, abychom vycházeli ze sebe 
a  usilovali o  dobro všech. Jedině díky 
tomu rozpoznáme i my Boha v druhých. 
Naplní se Ježíšovo slovo: „Amen, pravím 
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch-
to mých nepatrných bratří, mně jste uči-
nili.“ (Mt 25, 45)             P. Stanisław Góra

Proč má charita pomáhat lidem bez 
domova, vysvětluje P. Stanisław Gora, 
který je od roku 2013 prezidentem  
Arcidiecézní charity.

Ilustrační foto: Aleš Masner

Ilustrační foto: Aleš Masner



Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet 
celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

LEDNOVÝ KALENDÁŘ

  1. 1.   10.00   Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Matky Boží, Panny Marie
   19.00   Praha-Hradčany, katedrála – modlitba Taizé
17. 1.   10.00   Zvolen, kostel sv. Dominika – mše sv.
19. 1.   18.00    Praha-Nové Město, kostel Evangelické církve metodistické,  

Ječná 19 – ekumenická bohoslužba
23.–25.1.   Brusel – pastorační návštěva krajanů
27. 1.   10.00   Praha-Háje, Domov pro seniory Háje – návštěva domova

  2. 1. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.
  4. 1. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  6. 1. 10.00  Praha-Nové Město, Církevní SZŠ, SOŠ sociální a  VOŠ zdravotnická 

– vizitace
  7. 1. 11.00 Praha-Vršovice, Domov pro seniory Vršovický zámeček – žehnání kaple
  9. 1.    9.30 Praha-Staré Město, Dívčí katolická SŠ – vizitace 
23. 1.    9.00 Praha-Krč, MŠ a ZŠ sv. Augustina – vizitace 

  4. 1. 11.30 Teplýšovice, kostel sv. Havla – mše sv.
  6. 1. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Slavnost zjevení Páně
10. 1.   9.00 Praha-Vinohrady – účast na kurzu varhaníků
 12.30  Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – mše sv.,  

setkání s Mariinou legií
18. 1. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
25. 1.   8.30 Praha-Vysočany, kostel Krista Krále – mše sv. 

Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

  1. 1.  slavnost Matky Boží, Panny Marie
 Den obnovy samostatného českého státu
 Světový den modliteb za mír
  2. 1.  sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského
  6. 1.  slavnost Zjevení Páně, Tříkrálová sbírka
11. 1.  svátek Křtu Páně
17. 1.  sv. Antonína, opata    
18. 1.  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 18.–25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů
         21. 1.  sv. Anežky Římské 
         24. 1.  sv. Františka Saleského 
         26. 1.  sv. Timoteje a Tita 
         27. 1.  Den holocaustu
      Světový den pomoci malomocným
         28. 1.  sv. Tomáše Akvinského
         31. 1.  sv. Jana Boska

11Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps

   5. 1.  19.00   Kurz služebníků eucharistie,PS
  7. 1.    9.30   Setkání maminek; DS
  9. 1.  20.00  Přednáška ČKA; DS
    12. 1.  19.00  Kurz služebníků eucharistie*PS
    14. 1.    9.30  Akademie nejen pro seniory; PS
    16. 1. 20.00  Modlitba Taizé; DS
    19. 1. 19.00  Kurz služebníků eucharistie *PS
    20. 1. 19.00  Příprava na manželství; CPR*
    21. 1.   9.30   Setkání maminek; DS
    22. 1. 19.00  Kurz Alfa; PS*
    26. 1. 19.00  Kurz služebníků eucharistie*PS
    27. 1. 19.30  Příprava na manželství; CPR*
    28. 1.   9.30  Akademie nejen pro seniory*PS
    29. 1. 19.00  Kurz Alfa; PS*

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice 
č. 4; * jen pro přihlášené

Program pastoračního roku hlásání 
evangelia

V  letošním roce nám zvláštním způsobem 
leží na  srdci misie. Náročný program otevírá 
pouť mladých lidí celé Evropy do  Prahy, kde 
se budou modlit s komunitou Taizé. Na konci 
školního roku chceme nabídnout misijní tý-
den nazvaný Dny víry. Cílem je nejen oslovit 
Pražany, ale také povzbudit co nejvíce spole-
čenství a farností, aby se k programu připojily. 
Všechny programy proběhnou v  Pastorač-
ním středisku, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice. 
Více na www.apha.cz

Postní duchovní obnova

20.–21. února – P.  Vojtěch Kodet O.Carm. 
– „Jonáš – proč nám nejde evangelizovat“ 
Postní duchovní obnova na  téma hlásání 
evangelia s  možností svátosti smíření. Pro-
gram začne v pátek 20. února v 18.30 a bude 
následovat v sobotu od 9.00 do cca 18.00. 

Co je to nová evangelizace

7. března od 9.00 do 18.00 – P. Patrick Collins 
CM – „Co je to nová evangelizace a  jak 
na  to“. Tématem semináře je evangelizace 
jako poslání církve, praktické postřehy, jak 
připravit misie. Součástí programu bude také 
mše svatá a společná modlitba. 

Kurz o evangelizaci

Březnové středy 11., 18., 25. března a 8. dub-
na od 19.00 – Kurz o evangelizaci – pod ve-
dením Kateřiny Lachmanové a  jejích hostů. 

Je určen pro ty, kteří chtějí misii prakticky 
připravit a hledají formy a způsoby, jak na to. 

PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
- CENTRUM PRO RODINU

www.apha.cz/cpr

Společná příprava na manželství 

20. 1. – 10. 3. vždy v úterý od 19.30 do 21.30 
proběhne Zimní kurz společné přípravy 
na  život v  manželství. Snoubenci se při-
hlašují předem přes elektronický formulář 
http://www.apha.cz/pripravy-snoubencu/ 
nebo telefonicky na 220 181 777

Panelová diskuse k tématu  
Synody o rodině 

2. února od 19.00 se bude konat v sále Pasto-
račního střediska, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice 
panelová diskuse k tématu Synody o rodině. 
Více na www.apha.cz/cpr

Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu 

14. února od  9.00 do  15.00 pořádá Pas-
torační středisko – Centrum pro rodinu 
ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Pet-
ra a Pavla na Vyšehradě pouť zamilovaných 
ke  sv. Valentinu. Obnovou provází P.  An-
tonín Klaret Dąbrowski OFM. Přihlášky:  
cpr@apha.cz 

Od  15.30 při bohoslužbě ve  Vyšehradské 
bazilice pak budeme všichni prosit za  dob-
rá rozhodnutí při volbě životního partnera, 
děkovat za dar lásky, žehnat lásce a modlit se 
za budoucnost rodiny. Celebruje Mons. Aleš 
Opatrný.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

Tematická víkendovka

29.–31. ledna jsou mladí 12–17 let zváni 
na  tematickou víkendovku s  názvem Ďáb-
lova bonboniéra. Začátek ve  čtvrtek v  18.00 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, konec v so-
botu odpoledne. S  sebou: Bibli, spacák, pře-
zůvky. Účastnický poplatek: 300 Kč. Přihláš-
ky nejlépe do  20. ledna na  tel.: 733  161  614 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

10. ledna od  9.30 v  Praze 4 - Kunraticích 
(pro mladší kluky cca od 7 do 15 let). Zahá-
jení v kostele sv. Jakuba. Téma: Čistota – půl 
zdraví! Program: nácvik ministrantské služ-
by, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 
70 Kč na  jídlo, oblečení a  obuv do  tělocvič-
ny a  pokud možno ministrantské oblečení. 
Ukončení v 16.00. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema  
(ministranti@apha.cz, tel.: 724 209 774)

Starší ministranti

16. – 17. ledna od  18.00 v  Praze - Kunrati-
cích (pro starší kluky cca od  15 do  25 let). 
Program: zahájení v pátek mší svatou v kos-
tele sv. Jakuba v Kunraticích. V sobotu ráno 
mše svatá, příležitost ke  svátosti smíření, 
duchovní program, fotbálek, film. S  sebou: 
200 Kč na  jídlo, sportovní a  ministrantské 
oblečení. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema  
(benedikthudema@atlas.cz, tel.: 724 209 774)

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

 4. ledna od  17.00 zveme na  Tříkrálový 
koncert Dobříšského chrámového sboru. 
Na  programu jsou koledy a  vánoční zpěvy 
a  také malé pohoštění. Pastorační centrum 
sv. Tomáše

 13. ledna od  19.30 zveme na  přednášku 
„Evoluční proces církve“, přednáší Doc. To-
máš Machula, Th.D., Ph.D., děkan teologické 
fakulty Jihočeské univerzity. Pastorační cen-
trum sv. Tomáše

 Do  18. ledna můžete zhlédnout výstavu 
„VIZE A TUŠENÍ – z výtvarné tvorby Karla 
Rechlíka“.  Výstava se koná v  kostele Nej-
světější Trojice a také v PC sv. Tomáše. Ote-
vřeno je podle programu – bližší informace 
na tel.: 602 308 881

 Od 25. ledna do 28. února zveme na foto-
grafickou výstavu Davida Hegera „Myšlen-
ky tam a zpět“. PC sv. Tomáše



Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběro-
vé řízení na místo:  

Právník

Požadavky: VŠ – právnická fakulta, praxe 
v  oboru, velmi dobrá znalost občanského 
práva, především smluvního a  majetkového 
práva, organizační a  komunikační schop-
nosti, uživatelská znalost práce na  PC, zna-
lost anglického jazyka výhodou, ŘP skupiny 
B. Znalost církevního prostředí výhodou.
Možný nástup:  1. čtvrtletí 2015, místo výko-
nu práce: Praha. 

Strukturované životopisy nám posílejte 
do  31. prosince 2014 e-mailem: vankova@
apha.cz nebo na  adresu: Arcibiskupství 
pražské, Augustína Vaňková, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1.

Zástupce vedoucího Správy majetku AP

Požadavky: VŠ technického nebo ekono-
mického zaměření, řídící, organizační a  ko-
munikační schopnosti, praxe vedení lidí 
a  řízení týmu, schopnost koncepční práce, 
vytváření dlouhodobých strategií, znalosti 
a  zkušenosti při správě nemovitého majet-
ku včetně investic do  nemovitostí nebo při 
správě lesů, znalost legislativy ve zmíněných 
oblastech, znalost daňových a  účetních zá-
konů a  souvisejících předpisů, analytické 
schopnosti a  zkušenosti, praxe v  řízení fi-
nančních toků. Pokročilá znalost MS Offi-
ce, zkušenost s  používáním databázových 
a  evidenčních systémů, zkušenost se soft-
ware pro práci s  grafickou informací. Ko-
munikační znalost anglického jazyka, další 
jazyk výhodou. ŘP skupiny B. Občanská 
a  morální bezúhonnost, znalost církevního 
prostředí výhodou.
Možný nástup: 1. pololetí 2015, místo výko-
nu práce: Praha. 

Strukturované životopisy nám posílejte 
do  31. prosince 2014 e-mailem: vankova@
apha.cz nebo na  adresu: Arcibiskupství 
pražské, Augustína Vaňková, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1.
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OZNÁMENÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

Výstavy v KCMT

Prosinec – leden: O  práci organizace SIRI-
RI v Africe.
Leden – únor: dětské práce na téma „Rodi-
na mi dává kořeny i křídla“.

 4. ledna od  18.00 – koncertní provedení 
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, v sále 
KCMT
 12. ledna od  16.00 – přednáška Klubu 

křesťanských seniorů: „Svatá země“ – velvy-
slanec PhDr. Tomáš Láně, klubovna KCMT
 15. ledna od  19.00 – Zastavení u  Matky 

Terezy: „Vznik a vývoj vesmíru, skrytá látka 
a  temná energie“ – RNDr.  Michael Prouza, 
Ph.D., klubovna KCMT
 6. února od 20.00 – farní ples. Vstupenky 

můžete zakoupit v  kanceláři KCMT nebo 
v obchůdku 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

Prokopské zastavení

13. ledna od 18.30 vás ŘKF u kostela sv. Ja-
kuba Staršího a SIRIRI o.p.s. zvou na před-
nášku Vojtěcha Bílého „Rok ve Středoafric-
ké republice“ s promítáním. Vojtěch Bílý je 
dvacetiletý český dobrovolník, který odjel 
v září 2013 do Středoafrické republiky, aby 
rok pracoval ve  městě Bozoum jako učitel 
biologie a  tělocviku. Vývoj ozbrojeného 
konfliktu a  humanitární krize v  zemi ale 
z  velké části změnily jeho plány... V  KC 
sv. Prokopa.

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Krása stvoření   

Od 11. ledna do 28. února jste zváni na pro-
dejní výstavu obrazů Miloše Kouteckého 
inspirovaných vesmírem a malovaných uni-
kátní technikou na  sametovém plátně. Ver-
nisáž proběhne v  neděli 11. ledna v  10.15 
v refektáři, vstup volný.
 8. ledna od 14.00 – Vesele a hravě v novém 

roce – vystoupení skupiny Motovidlo. Den-
ní stacionář, vstupné dobrovolné

 9. ledna od 19.00 – Jakub Jan Ryba: Česká 
mše vánoční v podání pěveckého sboru Ca-
merata Praha (sbormistryně Veronika Dvo-
řáčková Žofáková a  Jana Pavlíčková) a  Ko-
morního orchestru ZUŠ Hronov (dirigent 
Josef Vlach), sólisté: Jitka Košatová, Alice 
Votavová, Michal Klamo a Michal Čančara. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 11. ledna od  17.00 – Novoroční koncert 

komorního smíšeného sboru Byzantion 
pod vedením Evy Komárkové. Na  pro-
gramu řecko-byzantská a  slovanská hud-
ba východní Evropy a  přední Asie. Kostel  
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 14. ledna od 10.00 – Novoroční flétničky 

dětí ze ZŠ Na  Dlouhém lánu pod vedením 
Veroniky Šindelové. Denní stacionář, vstup-
né dobrovolné
 18. ledna od 17.00 – Franz Schubert: Zim-

ní cesta, zahajovací koncert orchestrální řady 
Archioni Plus pod vedením Michala Ma-
courka, zpěv Petr Matuszek (baryton). Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 22. ledna od  15.00 – Jak jsem ordino-

val na  Velikonočních ostrovech. Přednáška 
prof.  MUDr.  Jiřího Zámečníka, CSc. Klub 
Domova, vstupné dobrovolné
 25. ledna v 15.30 – Kytarový koncert s flét-

nou a  zpěvem (Jan Janda – zpěv a  kytara, 
Yuko Křehnáčová – příčná flétna, Martin 
Křehnáč – kytara), na programu W. A. Mo-
zart, Franz Schubert, Nikita Koškin, Jan 
Truhlář, Jan Novák a další. Refektář, vstupné 
dobrovolné
 29. ledna od  18.30 – Setkání sponzorů 

a  přátel Domova s  koncertem komorního 
orchestru Romale Camerata pod vedením 
Jiřího Žigmunda. Kostel sv. Rodiny, vstup 
na pozvánky

POZVÁNKY
Modlitba za životní prostředí

13. ledna od  18.00 se připojuje Ekologická 
sekce ČKA ve  spolupráci s  Mezinárodním 
ekumenickým společenstvím (IEF) k  ledno-
vým modlitbám a zve na  Podvečer modliteb 
za životní prostředí a náš vztah k němu s bib-
lickým zamyšlením ThDr. Petra Jana Vinše ze 
Starokatolické církve. Ekumenické setkání se 
uskuteční v přízemí kláštera Emauzy, Praha 
2, Vyšehradská 49.

Zlatá Praha

18. ledna od 16.00 do 18.00 se uskuteční další 
setkání cyklu „Zlatá Praha” v zasedacím sále 

úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 15. Hostem 
bude kardinál Miloslav Vlk, který promluví 
o  ekumenických setkáních biskupů. Vstup-
né dobrovolné, změna programu vyhrazena. 
Více na www.focolare.cz
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REZIGNACE

JUBILEÁŘ – LEDEN

  P. Matěj Jaroslav Baluch  O.Præm. byl 
s účinností od 1. listopadu 2014 jmeno-
ván a  ustanoven sekretářem vikariátu 
Jílové. 

 
  Zdzisław Ciesielski byl s  účinností 
od 1. prosince 2014 do 30. června 2015 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
Čechtice. 

 
  RNDr.  Michaela Grecová byla s  účin-
ností od  1. ledna 2015 jmenována 
a  ustanovena notářkou Metropolitního 
církevního soudu AP.

  Ing.  Mgr.  Michal Kimák byl s  účin-
ností od  15. listopadu 2014 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF u  kostela 
sv. Gotharda Praha-Bubeneč. 

 
  Václav Pícha, JC.D., soudce Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské, byl s účinností od 1. ledna 2015 
do  31. prosince 2019 jmenován a  usta-
noven zástupcem soudního vikáře Met-
ropolitního církevního soudu AP. 

  Pavel Semela byl s  účinností od   
15. listopadu 2014 jmenován a  ustano-
ven administrátorem excurrendo ŘKF 
u kostela sv. Gotharda Praha-Bubeneč. 

  P.  Mgr.  Bc.  Timotej Maria Pavel 
Vácha O.Præm. byl s  účinností od 
1. ledna 2015 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u  kostela sv. Ludmily Pra-
ha-Vinohrady a  s  účinností od  téhož 
data byl jmenován a  ustanoven admi-
nistrátorem ŘKF Nové Strašecí.  

  Mgr.  Mariusz Stanisław Walczak byl 
s  účinností od  1. ledna 2015 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF Nové Stra-
šecí a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven farním vikářem ŘKF 
u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice.  

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

   1. 1. – Matky Boží Panny Marie, 
ekumenická bohoslužba (19.00): 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
Praha-Hradčany (bratr Alois z Taizé) 

   11. 1. – svátek Křtu Páně (9.00): 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
Praha-Vinohrady 
(P. Zdeněk Wasserbauer)

   25. 1. – 3. neděle v mezidobí (9.00): 
chrám Matky Boží před Týnem, Pra-
ha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)

RADIO PROGLAS

   4. 1. – 2. neděle po Narození Páně 
(9.00) kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory 
(Mons. František Radkovský)

   11. 1. – svátek Křtu Páně (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, Olo-
mouc (P. Rudolf Smahel)

   18. 1. – 2. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

   25. 1. – 3. neděle v mezidobí  
(9.00): duchovního centrum,  
Brno–Lesná (P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

   1. 1. – Matky Boží Panny Marie 
(10.00): bazilika sv. Petra, Vatikán 
(František I.)

   4. 1. – 2. neděle po Narození Páně 
(10.30): Oščadnica, Slovensko  
(P. Ondrej Rašovec)

   6. 1. – slavnost Zjevení Páně 
(10.00): bazilika sv. Petra, Vatikán 
(František I.) 

   11. 1. – svátek Křtu Páně (9.30): 
Sixtinská kaple, Vatikán (František I.)

   18. 1. – 2. neděle v mezidobí (8.30): 
Manila, Filipíny (František I.)

   25. 1. – 3. neděle v mezidobí 
(10.15): kostel sv. Mikuláše, Ostrava-
-Poruba (Mons. Josef Gazda) 

Změna vyhrazena

  Mons. Anton Otte, probošt Královské 
kolegiátní kapituly sv. Petra a  Pavla 
na  Vyšehradě, složil do  rukou kardi-
nála Dominika Duky OP, arcibiskupa 
pražského, úřad probošta této kapituly. 
Jeho rezignace byla přijata k  31. pro-
sinci 2014.

  Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., děkan Kolegi-
átní kapituly Všech svatých na  Hradě 
pražském, složil do  rukou kardinála 
Dominika Duky OP, arcibiskupa praž-
ského, a  do  rukou Kolegiátní kapitu-
ly Všech svatých na  Hradě pražském 
úřad děkana téže kapituly. Jelikož tato 
rezignace nevyžaduje akt přijetí, je tím 
samým úřad děkana k  1. lednu 2015 
uprázdněný.

SUSPENZE

  P.  Jiljí Jiří Přibyl OFM, podal žádost 
o  propuštění z  duchovního stavu 
s  vystoupením z  Řádu menších bratří 
– františkánů a  o  dispens od  celibátu 
a  byl proto svým řeholním předsta-
veným suspendován ze všech úkonů 
moci ze svátosti svěcení.

  P.ThLic. Antoni Kośmidek, administ-
rátor v Bystřici u Benešova, 1. 1. 1965 
(50 let)

  P.  Mgr.  Jan Maria Vianney Pavel Ha-
náček O.Carm., farní vikář v  Praze-
-Liboci, 3. 1. 1970 (45 let)

  Mons. ThLic.  Bohumil Kolář, prelát, 
emeritní kanovník, osobní děkan, vý-
pomocný duchovní IV. pražského vi-

   kariátu, 7. 1. 1924 (91 let)
  RNDr.  Mgr.  Stanislav Hrách, CSc., 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (82 let)

  P. Miloslav Kabrda SDB, spirituál Ar-
cibiskupského semináře v Praze

   13. 1. 1955 (60 let)
  Mgr.  Mariusz Stanisław Walczak, ad-
ministrátor v Novém Strašecí, 

   22. 1. 1975 (40 let)
  P.  ThLic.  Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  sv. Jiljí 
v Praze, 25. 1. 1925 (90 let)

USTANOVENÍ

Dne 30. prosince 2014 bude od 18.55 do 
22.00 vysílán přímý přenos z letňanské-
ho výstaviště v Praze, kde se sejdou de-
setitisíce mladých lidí z celého světa, aby 
se společně modlili v duchu spirituality 
Taizé.

PŘÍMÝ PŘENOS ČT2



15DUCHOVNI CVIČENÍ

Úmysl všeobecný
Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi 
dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě..

Úmysl národní
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je 
věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost 
z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě 
chudým.

Úmysl evangelizační
Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pocho-
pením poznali Boží vůli.LE

D
EN

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

4. ledna od  16.00 zveme na  Tříkrálový koncert do  kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. Účinkují: mužská 
část pěveckého sboru Pueri gaudentes, sbormistr Libor Sládek; smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha, sbormistři Zdena Součková 
a Vladislav Souček; smíšený pěvecký sbor Continuo z Mnichova Hradiště, sbormistři Alena a Ladislav Hejlovi. Vstupné bude věnováno 
Tříkrálové sbírce 2015.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

V neděli 11. LEDNA OD 16.30 HODIN 
jste zváni na přednášku PETRA KŘÍŽKA: 

„Po stopách zaslíbení daných Izraeli 
z Uru Chaldejského až do Nazareta 
 – diavyprávění o jedné neobyčejné 
starozákonní cestě“. 

Kostel Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 36, Praha 4 - Lhotka

PO STOPÁCH ZASLÍBENÍ

9. - 11. 1. Ježíš Kristus, Snoubenec církve P. Jan Poříz OCD Karmelitánský 
klášter

Slaný
www.klasterslany.cz

15. - 18. 1. Mezi duší a Duchem Michal Petr,  
S. Denisa Červenková CSTF

Exerciční dům Kolín Kolín 
http://exercicie.cz

23. - 25. 1. Řeholní život dnes  
(pro dívky 20-35 let)

sestry karmelitky Karmel Edith Stein Praha-Košíře
karmelitky@gmail.com

29. 1. - 1. 2. DC pro všechny, kteří přijali 
svátosti církve v dospělosti

P.  Vítězslav Řehulka ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

29. 1. - 1. 2. Modlitba a služba 
(dívky 15-35 let)

S. M. Lucie Horáková Dům sv. Antonína Moravské Budějovice 
www.boromejky.cz

4. 2. - 7. 2. Příprava na Velikonoce  
pro každého

P. Miloslav Kabrda SDB ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
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1. Provokující Ježíš (Jan 4,1-42)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:05:22
2. Síla lásky (Jan 20,1-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:26
3. Dotek milosrdenství (Jan 20,19-29)  . . . . . . . . . . . . . . . 40:10
4. Nový začátek (Jan 21,1-19)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40:27
5. Nad tím se pohoršujete? (Jan 6,60-69)  . . . . . . . . . . . . 11:34
6. Dobrý pastýř (Jan 10,1-10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:43

Celkový čas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hod. 24 min.
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P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.,
nar. 1956. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně 
vstoupil ke karmelitánům, roku 1982 byl vysvěcen na kněze. 
Doktorát z teologie získal na Tereziánu v Římě. S bratřími 
karmelitány obnovoval klášter v Kostelním Vydří, pak působil 
mnoho let jako představený delegatury Řádu karmelitánů 
v ČR. Nyní je převorem komunity v Praze.

MP3ALEŠ OPATRNÝ

Radosti  
a strasti  

rodinného  
života

Cesta vděčnosti
Monica della Volpe
Brož., 96 str., 129 Kč 

Pankáč v kostele
Juraj Jordán Dovala

Brož., 80 str., 99 Kč 

Úsměvy svatého 
 FRantiška

Jan Křtitel Novák
hudební CD, 139 Kč

nebe v mé duši
Conrad de Meester
Brož., 144 str., 159 Kč

RePtání a duChovní  
koRoze
Karel Řežábek
Brož., 72 str., 109 Kč

andělský kuRz 
PRvní PomoCi

Eduard Martin
Brož., 148 str., 139 Kč

lék na Únavu 
ze života

Anselm Grün
Brož., 120 str., 159 Kč

vedena duChem svatým
S. M. Remigie Anna  
Češíková SCB
Brož.,166 str., 239 Kč

7. LEDEN 1905 – Narozen PhDr.  a  ThDr.   
František Šilhan, katolický kněz-jezuita, filo-
zof, psycholog a pedagog. Založil Filozofic-
ko-sociální institut v Benešově u Prahy, kdy 
vyučoval experimentální psychologii a kos-
mologii.  V r. 1945 byl zvolen provinciálem 
české provincie jezuitů. Připravoval chod 
nových gymnázií v  Brně a  Bohosudově. 
V roce 1950 byl spolu s dalšími řeholníky za-
tčen a odsouzen, v roce 1965 pak na amne-
stii podmínečně propuštěn. Brzy byl znovu 
internován, neustále sledován a vyšetřován 
STB. (V13. 2. 1985)

13. LEDEN 845 – V německém Řeznu po-
křtěno 14 českých knížat, čímž započala 
christianizace Čech.

21. LEDEN 1905 – Papež Pius X. bulou  
„Sacris aerobus“ udělil poutnímu místu 
na  Svaté Hoře u  Příbrami titul „Basilica 
minor“.

22. LEDEN 1865 – Narozen ThDr. Antonín 
Podlaha, katolický kněz a  teolog, histo-
rik umění, archeolog a  literát. Přednášel 
křesťanské umění v  arcibiskupském semi-
náři. V  roce 1920 byl jmenován světícím 
biskupem pražské arcidiecéze. Podílel se 
na výzkumech a dostavbě chrámu sv. Víta 
na Pražském hradě. (V 14. 2.1932)

25. LEDEN 1965 – Papež Pavel VI. jme-
noval kardinálem pražského arcibiskupa 
ThDr.  Josefa Berana, jemuž komunistický 
režim znemožňoval od  r. 1949 vykonávat 
povinnosti arcibiskupa.

28. LEDEN 1605 – Narozena Matka Marie 
Elekta od Ježíše, italská řeholnice Řádu kar-
melitek, převorka karmelitánského kláštera 
ve Vídni. V roce 1656 zakládá klášter v Pra-
ze, kde také r. 1663 umírá. O tři roky poz-
ději je její hrob otevřen a její tělo shledáno 
neporušeným. Od roku 1792 je její tělo ulo-
ženo v kostele sv. Benedikta na Hradčanech. 
(V 11. 1. 1663) 

Arnošt Kelnar
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Rozmluvy  
s bohem  (5a)
24.-29. týden v mezidobí
Váz., 400 str., 269 Kč

Rozmlumy
s bohem (5b)

30.-34. týden v mezidobí
Váz., 344 str., 249 Kč

za odvahu 
konat dobRo

Novéna ke sv. Janu XXIII.
Brož., 40 str., 48 Kč
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